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 :ملخص
ة إىل التعرف على ماهية السياحة واالستثمار السياحي، والتطرق إىل وضعية السياحة برتكيا، هتدف هذه الدراس        

 .وإمكانية االستفادة من التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية باجلزائر. وإبراز واقع السياحة احمللية باجلزائر
 هائلة سياحية وقدرات إمكانيات آسيا وأوروبا ومتلك وقد توصلت الدراسة إىل أن تركيا تعترب كنقطة تالحم بني        

 تركيا الدولية، وحتتوي على عدة أنواع من السياحة، كما أخذت السياحية السوق يف احلاصلة التغريات لكل تستجيب
 العديد كإنشاء السياحي االستثمار حصص رفع تشجيعية من شأهنا وامتيازات سياسات وطبقت التدابري من جمموعة

 وأن باستمرار، خاصة املتغرية املستهلك ملتطلبات تستجيب مرنة سياحية حتتية قاعدة اجناز السياحية، نشاتامل من
ومت  .االقتصادية القطاعات باقي مع وخلفية أمامية عالقة له قطاعا منه جعلت القطاع هلذا الديناميكية اهليكلة

كية يف صناعة السياحة احمللية، وهذه الفوائد ميكن أن استخالص جمموعة من الفوائد من خالل استعراض التجربة الرت 
تكون مرشًدا للجزائر باجتاه تصويب أوضاعها يف القطاع السياحي، حيث أن األخذ هبا أو ببعضها من شأنه أن حيقق 

 .الكثري للجزائر، وهي متضمنة يف منت الدراسة
 .تركياائر، اجلز السياحة احمللية، االستثمار السياحي،  :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

      This study aims to identify the importance of tourism and investment tourism, and 

to address the status of tourism in Turkey, and to highlight the reality of the local 

tourism in Algeria. And the possibility to benefit from the Turkish experience in the 

local tourism industry in Algeria. 

         The study found that Turkey is considered as a point of cohesion between Asia 

and Europe and has the potential and the capacity of tourist tremendous meet all 

developments in the international tourist market changes, and contains several types 

of tourism, as Turkey took a series of measures and implemented policies and 

privileges of the incentive would raise tourism investment quotas such as the 

establishment many of the properties, the completion of a tourist infrastructure base 

flexible to respond to changing consumer demands constantly, especially since the 

dynamic restructuring of the sector has made him sector Front and rear relationship 

with the rest of the economy. It was extracted range of benefits through a review of 

the Turkish experience in the local tourism industry, and These benefits can be a 

guide to Algeria towards straighten their positions in the tourism sector, as 

introduced or each would bring a lot of Algeria, which are included in the body 

of the study. 

Key words: Local tourism, tourism investment, Algeria, Turkey 
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 :مقدمــة
يشهد النشاط السياحي منوا وتطورا كبريا يف الوقت الراهن، حيث أصبحت السياحة من أهم الظواهر 

عا مهما يف اقتصاديات العديد من الدول املتقدمة والنامية، فهي تعد أحد االقتصادية واالجتماعية، وهي حتتل موق
الركائز يف معظم اقتصادياهتا نظرا ملسامهتها الفعالة يف الدخل الوطين ويف مستوى االستثمارات الوطنية والدولية يف 

من بني أهم اجملاالت اليت تؤثر وكذا العديد من اآلثار على املستويني اجلزئي والكلي، ولعل كذلك . املناطق السياحية
 . عليها السياحة هو دعم التنمية االقتصادية خاصة بالنسبة للدول اليت ال متتلك مداخيل من القطاعات األخرى

، بينما %51وقد أصبحت السياحة أكرب قطاع مساهم يف الناتج احمللي العاملي، حيث تساهم مبا نسبته 
. من إمجايل اإلنفاق احلكومي% 6.1من االستثمار العاملي و% 7ي ومن االستهالك العامل% 51تساهم بنسبة 

من إمجايل صادرات العامل من السلع واخلدمات، ووفرت % 8-7وقد شكلت إيرادات السياحة العاملية حوايل 
 0250.1من إمجايل القوى العاملة يف العامل وهذا خالل سنة % 55مليون فرصة عمل أو ما يعادل  022حوايل 
 العناية من مزيدا القطاع هذا القى فقد منها وإدراكا الدول اقتصاديات يف السياحة قطاع ألمهية ونظرا       

 اإلصالحات من مجلة بعد القطاع هذا على اهتمامها انصب اليت الدول إحدى تركيا حيث تعترب واالهتمام،
 .سياحيةال االستثمارات حجم لرفع القوانني التشجيعية وسن الشاملة االقتصادية

 يف املتبعة السياسة عرض مع الرتكي االقتصاد يف السياحة ومكانة أمهية إبراز الدراسة هذه خالل من حناول   
 خالل للجزائر من وإمكانية االستفادة من التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية القطاع هذا وتطوير تنمية

 :التالية العناصر
 مار السياحيماهية السياحة واالستث: أوال
 وضعية السياحة برتكيا: ثانيا
 واقع السياحة احمللية باجلزائر : ثالثا
 الفوائد املستنقاة من جتربة تركيا يف صناعة السياحة احمللية باجلزائر: رابعا

 

 ماهية السياحة واالستثمار السياحي: أوال
 .السياحي على التوايل ماهية السياحة وماهية االستثمار: سنتطرق يف هذا احملور إىل كل من  
 :ماهية السياحة -0
 :سنتطرق إىل ماهية السياحة من خالل تعريفها، أمهيتها وأنواعها، كما يلي   
بدأت احملاوالت األوىل لتعريف ظاهرة السياحة يف الثمانينات من القرن التاسع عشر، : تعريف السياحة -0-0

م  5621عام  (Guyer Freuler)ين جويري فرويلر وكان أول تعريف حمدد للسياحة يعود للعامل األملا
ظاهرة عصرية تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واالستجمام وتغيري اجلو واإلحساس :"بوصفها
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جبمال الطبيعة وتذوقها والشعور بالبهجة واملتعة باإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة، وهي مثرة تقدم وسائل 
يعاب على التعريف السابق إمهاله اجلوانب االقتصادية املرتتبة عن النشاط السياحي، وهو ما حاول وما  2".النقل

إىل أن  (Schullard.H.V)م، حيث أشار النمساوي  5652العامل الرتكيز عليه يف تعريفه للسياحة عام 
ليت تتعلق بدخول اصطالح يطلق على العمليات املتداخلة وخصوصا العمليات االقتصادية ا:"السياحة هي

وقد ركز هذا التعريف على اجلانب  3".األجانب وإقامتهم املؤقتة وانتشارهم داخل حدود منطقة أو دولة معينة
 . االقتصادي ولكنه أمهل هو األخر اجلانب النفسي والثقايف للسياحة

خالل كتابات الكثري من بعد هذين التعريفني، تعاقبت الكثري من التعاريف املختلفة واحلديثة للسياحة من    
 :الباحثني، اهليئات اإلقليمية والدولية خاصة االقتصادية والسياحية أمهها

هي أنشطة املسافر إىل مكان خارج بيئته املألوفة لفرتة معينة من  :تعريف منظمة السياحة العالمية السياحة -
 4.الوقت ال تزيد عن سنة بغري انقطاع للراحة أو ألغراض أخرى

السياحة عبارة عن لفظ ينصرف إىل أسفار املتعة؛ فهي جمموعة من  :ف األكاديمية الدولية للسياحةتعري -
 5.األنشطة البشرية اليت تعمل على حتقيق هذا النوع من األسفار

من خالل التعاريف السابقة، ميكن القول بأن السياحة هلا أكثر من تعريف واحد وكل منها خيتلف عن األخر    
زاوية اليت ينظر منها إىل السياحة، فالبعض ينظر إليها بوصفها ظاهرة اجتماعية، وآخرون يروهنا ظاهرة بإخالف ال

ولكن األمر الذي . اقتصادية، ومنهم من يركز على دورها يف تنمية العالقات اإلنسانية والثقافية بني الشعوب
احة وليس للعمل، وأهنا جيب أن ال تؤدي تتفق فيه الكثري من التعاريف هو أن السياحة تنشأ للحصول على الر 

 .ساعة 02السياحة إىل إقامة دائمة وال تكون ألقل من 

حتتل السياحة أمهية كربى خاصة يف السياسات التنموية للدول املتقدمة والنامية على : أهمية السياحة -0-6
 6:ي كالتايلحَد سواء، حيث توَفر أمهية اقتصادية، اجتماعية، سياسية، بيئية وثقافية، وه

تعترب السياحة أحد األنشطة االقتصادية اليت يتوَلد عنها دخول ملختلف عناصر اإلنتاج  :األهمية االقتصادية -
العاملة يف جماالت السياحة، فضال عن توفريها لفرص عمل متنَوعة سواء بصفة مباشرة من خالل العمل يف 

، أو بصفة غري مباشرة كالعاملني يف القطاعات الزراعية، الفنادق، النقل السياحي، مكاتب السفر ومدن التسلية
الصناعية، اخلدمية واإلنشاءات، اليت تساهم يف ترقية السياحة وجعلها عامل جذب للعديد من السَياح، وما يرتَتب 

 .عنه يف جذب رؤوس األموال سواء احمللية أو األجنبية

الشعور باالنتماء الوطين من خالل التبادل الثقايف تساهم السياحة يف رفع مستوى  :األهمية االجتماعية -
واحلضاري، حتسني منط حياة األفراد وحتسني مستوى معيشتهم من خالل ما يوَفره قطاع السياحة من فرص عمل، 
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فضال عن تعريف الشعوب األخرى بثقافة البلد من خالل خلق جو من التفاعل واالحتكاك بني سكان املنطقة 
 .والسَياح، األمر الذي خيلق نوع من التبادل االجتماعيالسياحية احلاضنة 

تساهم السياحة يف حتسني العالقات بني الدول، من خالل تدعيم الصداقة بني شعوب  :األهمية السياسية -
تلك الدول بفضل العالقات الوَدية اليت تنشأ بينها، كما جيب اإلشارة إىل أن النتائج االجيابية للسياحة احملققة على 
املستويني االقتصادي واالجتماعي من شأهنا أن تساهم يف حل الكثري من املشكالت السياسية، فضال عن نشر 

 .مبادئ السالم العاملي

تتطلب السياحة االهتمام بقدر كبري بالبيئة، ألنه ال وجود للَسياحة دون توَفر حميط بيئي : األهمية البيئية -
 .لوعي بضرورة االهتمام بالبيئة ومحايتها من التلَوثمالئم وجاذب للَسياح، وهبذا يتزايد ا

تعد السياحة أداة لالتصال الفكري وتبادل الثقافة والعادات والتقاليد بني الشعوب، كما أهنا : األهمية الثقافية -
لبلدان املضيفة،  توَفر التمويل الالزم للحفاظ على الرتاث واملواقع األثرية والتارخيية، اليت تعد جزءا من ذاكرة وثقافة ا

 . كما أهنا ترَسخ ثقافة احملافظة على البيئة
يعد قطاع السياحة من أهم قطاعات النشاط اإلنساين يف الدولة احلديثة، وهناك عدة : أنواع السياحة -0-3

 7:أنواع للسياحة طبقاً للمعايري اليت تُؤخذ يف تصنيف السياح، وفيما يلي نذكر أمهها
وهناك ( خارجية)سياحة دولية : هناك نوعان أساسيان مها: أساس الموقع والحدودأنواع السياحة على  -أ

 .كإقليم أمريكا الالتينية وشرق آسيا: وهناك نوع آخر يُعرف بالسياحة اإلقليمية( حملية)سياحة داخلية 
هي و : هناك سياحة دائمة: أنواع السياحة على أساس فترة إقامة السائح وخصائص المنطقة السياحية -ب

تقتصر على فرتة من السنة كالسياحة : وهناك سياحة مومسية( سياحة ثقافية، دينية)سياحة تتم على مدار السنة 
 .الصيفية أو الشتوية

 :توجد ثالثة أنواع هي: أنواع السياحة على أساس مناطق الجذب السياحي -ج
األثرية والدينية واملتاحف، وهذه السياحة  تشمل هذه السياحة زيارة األماكن التارخيية واملواقع: سياحة ثقافية -

 . غالباً ما تكون دائمة إذا ما توافرت الظروف املناخية املالئمة حلركة السياح وتنقالهتم
 ،تروحيية)ومتنوعة األغراض ( ،عامةمناخية ، نباتية ، طبيعية )وهي سياحة متعددة الوجوه : سياحة طبيعية -

 .ناخ عنصرها األساسي وحمركها الفّعالولكن يُعد امل( علمية، إستشفائية
وهي سياحة متعددة اجلوانب، فهي سياحة عالقات اجتماعية وسياحة ترويح وترفيه عن  :سياحة اجتماعية -

 .النفس ورمبا تكون سياحة املدن ضمن هذه السياحة
دينية، رياضية، هناك سياحة تروحيية، سياحة ثقافية، سياحة عالجية، : أنواع السياحة على أساس الهدف -د

 .سياحة املؤمترات وسياحة رجال األعمال
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جمموعات )هناك ثالثة أنواع سياحة عائلية أو فردية وقد تكون مجاعية : أنواع السياحة على أساس التنظيم -ه
 (.سياحية

-51)سياحة الشباب بني : هناك ثالثة أنواع أيضًا هي: أنواع السياحة على أساس أعمار السياح -و
سنة  12أي سياحة من جتاوز ( املسنني)سنة، وسياحة كبار السن ( 12-02)وسياحة الناضجني بني سنة، (02

 .وسياحة هؤالء تزداد أمهيتها كلما ازداد الوعي الصحي وطال عمر اإلنسان
هناك السياحة اجلوية عن طريق الطريان، والسياحة الربية عن طريق : أنواع السياحة حسب وسيلة النقل -ز

والقطارات، والسياحة البحرية عن طريق السفن واليخوت، وهناك نوع جديد من السياحة ُيسمى  السيارات
سياحة الفضاء وهذه السياحة حمصورة حّّت اآلن ببعض األشخاص القالئل جداً، حيث تكلف الرحلة ماليني 

 .الدوالرات
 :ماهية االستثمار السياحي -6

ثروة جديدة وجتديد الثروات القائمة، وهو أحد املراحل الرئيسية يف االستثمار هو اجملال الذي يسمح خبلق      
التحول احلاسم يف حياة اجملتمعات ال يبدأ مع احرتامها : "ولقد أوضح أحد االقتصاديني أن. االقتصادية wالدورة 

  8".ى ذلك من ثروةللثروة، ولكن عندما تضع هذه اجملتمعات يف املقام األول االستثمار املنتج، ومن مث ما يرتتب عل
التضحية مبنفعة حالية ميكن حتقيقها من خالل إشباع "تعاريف االستثمار السياحي، فعرف على أنه  وتعددت     

  9".استهالكي حايل، واحلصول على منفعة مستقبلية من استهالك مستقبلي أكرب
ية االستثمارية للسياحة واليت تليب التنم:"كما عرفت املنظمة العاملية للسياحة االستثمار السياحي على أنه   

احتياجات السياح، واملواقع املضيفة إىل جانب محاية وتوفري الفرص للمستقبل، إهنا القواعد املرشدة يف جمال إدارة 
املوارد بطريقة حتقق فيها متطلبات املسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقايف 

 10".يئية، والتنوع احليوي ودعم نظم احلياةوالعوامل الب

وبالتايل، يعد االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة اليت تتيح فرصا استثمارية قادرة على املنافسة يف سوق     
السياحة العاملية، ذلك أن رواج صناعة السياحة يؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول، ومنو الصناعات 

طة بصناعتها، كما يرتبط االستثمار السياحي بتوفري مناخ مالئم من اكتمال البىن األساسية واألنشطة املرتب
 11.والتشريعات املسرية، واحلوافز املشجعة، واملعلومات املتاحة بشفافية ونظم اإلدارة العامة املتطورة

 12:ويتميز االستثمار السياحي مبا يلي   

 .مجايل األصولمتثل األصول الثابتة نسبة عالية من إ - 
ارتفاع نسبة املكون األجنيب يف االستثمار السياحي، ألن أغلب احتياجات االستثمار السياحي تكون مستوردة  -

 .وغالية الثمن وبالعملة الصعبة
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 .ارتفاع تكلفة التأسيس وهي التكاليف االستثمارية والرأمسالية -
 .فرتة اسرتداد رأس مال املشروع تكون طويلة -
 .التمويل تكون معظمها أجنبية وطويلة األجلمصادر  -
التكامل مع أوجه االستثمار األخرى سواء مشروعات بنية أساسية أو غريها، فال بد من وجود تكامل بني  -

 .القطاع السياحي والقطاعات األخرى
 13:يأما بالنسبة حملددات االستثمار السياحي واليت من ّشأهنا إعاقة منو االستثمار السياحي فه   
 .اخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال -
 .اخنفاض مستوى الوعي والثقافة السياحية لدى األجهزة السياحية واملواطن -
 .ارتفاع درجة املخاطرة -
 .عدم توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واملناخ االستثماري -
 .ضعف اإلسرتاتيجية التسويقية املتبعة -

 

 ركياوضعية السياحة بت :ثانيا
مث واقع تشجيع االستثمار  سنتطرق يف هذا احملور إىل أنواع السياحة يف تركيا، مث تطور قطاع السياحة هبا،   

 :السياحي هبا كما يلي
 :أنواع السياحة في تركيا -0
املتبقي تعترب تركيا نقطة تالحم بني آسيا وأوروبا، فاجلزء األكرب منها يقع يف آسيا ويسمى األناضول، واجلزء       

يف أوروبا املتمثل يف اسطنبول، وتطل تركيا على كل من البحر األسود يف الشمال، البحر األبيض املتوسط يف 
اجلنوب، حبر اجيه يف الغرب، ويفصل اسطنبول عن األناضول كل من حبر مرمرة واليوسفور والدرنديل، إىل جانب 

ب اليونان، جورجيا يف الشمال الشرقي، ومن الشرق أرمينا، جماورهتا لكل من بلغاريا يف الشمال الغريب، ومن الغر 
هذا املوقع املميز واستغالل تركيا لكل اإلمكانيات . أزربيجان وإيران، ومن اجلنوب الشرقي جند العراق وسوريا

الطبيعية والثقافية والتارخيية جعل منها قطب سياحي ال مثيل له، من خالل تنوعها واحتوائها على عدة أشكال 
    14:، ومن بينها ما يلي...(البحر، الطبيعة،)سياحية، فضال عن السياحة الكالسيكية، 

هي تلك السياحة اليت هتدف إىل الراحة واالستجمام أو العالج الطبيعي (: العالجية)السياحة المعدنية  -0-0
ا على حزام هام للطاقة تتوضع تركييف احلمامات املعدنية، هذه األخرية لقيت االهتمام من كل الشرائح، حيث 

ويوجد يف تركيا أكثر من . اجلوفية، وتعترب من الدول السبع األوائل يف العامل من ناحية عدد وطاقة املنابع فيها
 . درجات مئوية 552إىل  02نبع مياه جوفية ساخنة ترتاوح حرارهتا بني  5222
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يت واحلياة الربية جيعلها قابلة للتطور يف جمال إن بنية تركيا اجلغرافية، حيث الغطاء النبا: سياحة الصيد -0-6
سياحة الصيد، لذلك مت إنشاء مراكز للصيد مع األخذ بعني االعتبار الطاقة اإلنتاجية حليوانات الصيد حتت 

 .إشراف وزارة الغابات واملديرية العامة للحدائق العامة والصيد واحلياة الربية
ز السياحة يف تركيا هو جباهلا اليت ال ينقطع عنها الثلج صيفا شتاء لعل من أهم مراك :السياحة الشتوية -0-3

مت حتديد ( 0200-0227)واملراكز السياحية املنشأة فوقها من أجل التزجل، ويف إطار اإلسرتاتيجية السياحية 
توية، كما أين تنظم الرياضات الش. ارزينجان، ايرزروم، اغري، كارس، اردهان: رواق السياحة الشتوية يف املناطق

هتدف اإلسرتاتيجية السياحية إىل تطوير مراكز السياحة الشتوية مبحفظاهتا، حيث نظمت دورة األلعاب الشتوية ما 
 .1/0/0255-5لسياحة الرياضة الشتوية بتاريخ  (Plandoken)بني اجلامعات يف مركز

س دون أي اعتبار للحدود الدولية، إن تطور التكنولوجيا يف الدنيا قد ربط بني النا :السياحة العقائدية -0-4
 .ولعل إجياد الكتابة منذ تسعة أو عشرة آالف سنة ولد تقاربا بني األديان واحلضارات والثقافات املختلفة

إن تركيا خبزينتها الثقافية والتارخيية مبثابة املعرب لعامل اإلمكانات املثرية، ومكانا رائعا : سياحة المؤتمرات -0-0
ؤمترات املشوقة، حيث التقاء قارة آسيا بأوروبا، وتشمل تركيا على العديد من الفنادق الفخمة، لالجتماعات وامل

 .عالوة على ثرائها امللحوظ باألبنية اخلاصة باملؤمترات، وتتميز بسهولة الوصول إليها ومناظرها اخلالبة وحتفها الفريدة
ركز للغولف، حيث مجع بسلوكه الرفيع ومزاياه لقد حتولت تركيا يف السنني األخرية م: سياحة الغولف -0-2

 .ته املفتتحة الواحدة تلوى األخرى وباملواصفات الدولية، مجع حميب رياضة الغولف من كل أحناء العاملآومبنش
تعترب سياحة الشباب إحدى الوسائل الفعالة يف تطوير شخصياهتم واطالعهم على : سياحة الشباب -0-7

 .وتكثيف عالقاهتم االجتماعية أماكن وأمناط حياة جديدة
حييط البحر األبيض املتوسط وحبر اجية والبحر األسود وحبر مرمرة برتكيا من ثالث : سياحة اليخوت -0-8

الشمال والغرب واجلنوب، وتعترب تركيا جنة ألصحاب اليخوت الذين يرمون مبراسيهم كل ليلة يف هذا : جهات
 .الساحل وذاك اخلليج

حتتوي شبه جزيرة األناضول على أنواع متعددة ونادرة من النباتات بسبب طبيعتها  :باتيةالسياحة الن -0-9
 .اجلغرافية وأقاليمها املختلفة وموقعها كجسر طبيعي يربط بني ثالث قارات

تعترب تركيا جنة املغارات إذا ما قورنت بباقي دول العامل، إذ حتتوي على قرابة : سياحة المغارات -0-05
 .ارة، وتتمركز سياحة املغارات يف جبال الغرب ووسط طوروسمغ 22.222

جغرافية تركيا واإلقليم املناخي اخلاص هبا يعطي ميزة ومجال آخر لرتكيا، فاملعيشة : سياحة السهول -0-00
 .الريفية مهمة بالنسبة هلذه البالد، مما جيعل من تركيا مقصدا لسياحة السهول
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 تركيا جبال ذات ارتفاعات تختلفة وغنية بالرتكيبة اجلريمورغوليك توجد يف :رياضة تسلق الجبال -0-06
والتكنولوجيا إىل جانب هذه اجلبال هنالك الغابات ذات األعشاب واألزهار الربية، وهذه جتعل من تركيا املكان 

 .املناسب ملمارسة رياضة تسلق اجلبال
نابيع والبحار، وهذه اخلاصية تزيد من أمهيتها وخاصة تعترب تركيا من البالد الغنية باملياه والي :التجديف -0-03

 .يف جمال السياحة، إذ أهنا مناسبة ملمارسة تختلف أنواع النشاطات املائية منها التجديف وسباق القوارب
تعترب تركيا من األماكن املهمة للغواصني، ألهنا حتتوي على املغارات  :سياحة الغوص تحت الماء -0-04

 .واجد حتت سطح البحر؛وتنتظر االكتشافوالصخور اليت تت
تعترب سياحة مشاهدة الطيور من إحدى اهلوايات اليت ميكن فيها التعرف  :سياحة مشاهدة الطيور -0-00

على الطبيعة من خالل مشاهدة الطيور، ألن الطيور عالمة من عالمات اجلو الصحي وهم يتواجدون يف كل 
 .اخل املدينة، يف احلديقة، يف الغابة، يف الصحراء ومجيع أحناء املنطقةجماالت احلياة، وميكن مشاهدة الطيور د

تركيا من األماكن املهمة ملمارسة رياضة اهلبوط باملظلة، البالون، لذا هي  :سياحة الرياضة الهوائية -0-02
 .مهمة لدى حميب هذه األنواع من الرياضة

 : تطور قطاع السياحة في تركيا -6
كية يف تطور مواٍز للسري االقتصادي اإلجيايب، وقد ساهم الدخل السياحي يف زيادة االقتصاد يف السياحة الرت       

  .مليار دوالر 06.2حققت السياحة دخل   2012السنوات األخرية بفضل ارتفاع عدد السياح، ففي سنة 
ما حتتل سواحل اجيه والبحر وتستقطب السياحة البحرية يف تركيا اهتماما أكرب يرجع إىل مناخها املعتدل، ك      

هذا إىل جانب أمهية السياحة الشتوية بسبب زيادة متوسط . األبيض وجنوب مرمرة أمهية يف السياحة البحرية أيضا
وارجيس يف قيصري  االرتفاع، وعلى سبيل املثال تتوفر مراكز التزجل على الثلوج يف جبال أولوداغ بـبورصة 

 .يا يف بولووبالندوكان يف ارضروم وكارتالكا
والقطر الرتكي نفسه يلفت انتباه األجانب خبصائصه التارخيية، فاألناضول هو الذي احتضن حضارات         

كثرية من عصور ما قبل التاريخ إىل يومنا كحضارة احلثيني واآلشوريني والسومريني والبابليني والفرس، وما بقي من 
وباملوازاة فإن وفرة عدد مرافقها احلديثة واملؤهلة ومراكز التسوق . ةآثار تلك العهود يساهم كثريا يف تطور السياح

 .الواسعة النطاق ووكاالت السياحة املختصة وشركات الطريان جيعل تركيا مركز سياحة هلم
من سوق % 1.5من السياحة العاملية و% 0.7وبفضل كل هذه اخلصائص اقتطعت تركيا نسبة          

لت بالتايل املرتبة الـثامنة من حيث االستثمار السياحي والـتاسعة من حيث الدخل السياحة األوروبية، واحت
، وصادرت واحدة من بني الدول العشر األوائل 0250مليون سائح سنة  01.7السياحي، وقد استضافت تركيا 

 15.لسياحة األجانب
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جم العائدات السياحية خالل الربع الثاين من تشري املعلومات اإلحصائية الرمسية الرتكية إىل ارتفاع كبري يف ح         
وكشفت بيانات مؤسسة  .، وإىل حتول تركيا إىل الوجهة السادسة يف العامل يف استقطاب السياح0252عام 

قياسا  0252خالل الربع الثاين من عام % 7.6اإلحصاء الرتكية أن قطاع السياحة حقق زيادة يف العائدات بنسبة 
هذا إىل مجلة من العوامل الداخلية  ويعزى .ام املاضي، بإيرادات بلغت تسعة مليارات دوالربالفرتة ذاهتا من الع

واخلارجية، أبرزها تطور أمناط سياحية غري تقليدية، وإتباع سياسات تشجيعية للزوار، وتعثر السياحة يف الدول 
ألف سائح زاروا تركيا يف الربع الثاين  617وكانت التقارير احلكومية قد أوردت أن ما يفوق عشرة ماليني و .اجملاورة

تعترب االضطرابات اليت تشهدها عدة  16.دوالراً  858، وبلغ متوسط ما صرفه كل سائح منهم حنو 0252من عام 
دول باملنطقة سببا لزيادة استهداف السياح لرتكيا، متاشيًا مع مؤشرات حتدثت عن تراجع كبري يف حجم الرحالت 

 . سرائيل، فضال عن االخنفاض الكبري يف معدالت السياحة يف كل من سوريا ومصرالسياحية إىل لبنان وإ
كما سامهت السياسات احلكومية يف دفع تركيا قدما لتحتل املرتبة السادسة عامليا يف استقطاب السياح،         

على بوابات املوانئ جنسية بدخول البالد دون تأشرية، ومتنح أنقرة تأشريهتا  17إذ تسمح قوانينها للزوار من 
اجلوية والربية والبحرية حلملة العشرات من اجلنسيات األخرى، فضاًل عن تفعيلها نظام التأشريات اإللكرتونية 

إن تطور قطاع اخلدمات يف املوانئ والقطارات والفنادق واألسواق شجع كثريا من الزوار . لرجال األعمال والسياح
زات اليت بات قطاع اخلدمات التخصصية كاملستشفيات واملراكز الطبية على تفضيل تركيا، فضال عن االمتيا

 .يقدمها لزواره من طاليب العالج
وبات الوجه العريب من أكثر السحنات حضورا يف املناطق السياحية الرتكية، بعد السائح األملاين والروسي        

وسائل الدعاية وانتشار الدراما الرتكية يف اإلعالم العريب، ما  :والربيطاين، ومن بني أسباب زيادة السياحة العربية إىل تركيا
 .شجع كثريا من العائالت العربية واخلليجية بالتحديد على االحتكاك بالثقافة الرتكية من خالل الرحالت السياحية

أغلبهم من  دولة، 50ألفا من  18املليونني و 0255لقد ناهز عدد السياح العرب الذين زاروا تركيا سنة        
 801ألفا و 55العراق، مبا يفوق نصف مليون زائر، وسجل اليمنيون أقل نسبة من بني الزوار العرب بواقع 

( ألفا 558)فاجلزائر ( ألفا 520)مث لبنان ( ألفا 002)فالسعودية ( ألفا 015)سائحا، واحتلت كل من ليبيا 
 .املراتب األربعة األوىل بعد العراق

 :ستثمار السياحي في تركياواقع تشجيع اال -3
إن الشروط املناخية والبىن التحتية يف اجملال السياحي يرفع من مقومات السياحة يف تركيا، حيث يزور تركيا         
 878قطعة من جمموع  07أن  مليون سائح يف السنة، وحتتل تركيا املرتبة العاشرة سياحيا يف العامل، إذ 00.2

متحف ومكان تارخيي منظم،  207كية مسجلة يف قائمة الرتاث العاملي، ويوجد يف تركيا قطعة ثقافية أو طبيعية تر 
  22.222ساحة للحفاظ على الطبيعة،  01نصب طبيعي،  18حديقة طبيعية،  00مدينة أثرية، و 78و

 مركزا للسياحة 02مركزا للمياه املعدنية، و 02مصدر للمياه احلرارية الطبيعية، و 5122كهف، وأكثر من 
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 21جداول وأهنار ملمارسة رياضة التجديف بالنهر،  7مركزا للسياحة الشتوية، و 02منطقة للغطس، 56اجلبلية، 
  17.مؤسسات للغولف 1منطقة للصيد السياحي، و

تعترب تركيا اجلسر الذي يربط ثالث قارات بعضها ببعض آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما حييطها أربعة حبور،        
 50و 557واملطارات  52.682كم والسكك احلديدية   212.222كم والطرق الربية   0.122ة الطرق السريع

 .ميناء جمهز بصورة كاملة، كما أن اخلطوط اجلوية تربط مجيع أحناء العامل باجلمهورية الرتكية وقلبها اسطنبول
على القيام  0252ديسمرب  وثيقة تشجيع للمواطنني األتراك يف شهر 10لقد منحت وزارة االقتصاد الرتكية      

باستثمارات يف جمال السياحة، ومت اإلعالن عن الوثائق اليت ُمنحت بشكل رمسي يف اجلريدة الرمسية للدولة الرتكية، 
وثيقة منها لتجديد منشآت قدمية، كما أن  50وثيقة تشجيعية ُمنحت لالستثمارات اجلديدة و 26حيث أّن 

وثيقة من  51منها إلنشاء مساكن طالبية، حيث  8ثمارات الفنادق ومت منحها الست 10وثيقة من أصل  25
لفنادق  52جنوم، و 2منها إلنشاء فنادق  6جنوم، و 1وثائق تشجيع استثمارات الفنادق ُمنحت إلنشاء فنادق 

 فندق يف 25ومن املقرر أن ينتهي إنشاء الـ  .منها إلنشاء فنادق بوتيك 2لفنادق حتمل جنمتني، و 0جنوم، و 0
وسيساهم يف  سرير، 50101وبه ستزداد القدرة االستيعابية لرتكيا من أسرّة الفنادق مبقدار  2016شهر سبتمرب 

 18.مواطن 0687منح فرص عمل لـ 
 19:من خالل ما يلي واقع تشجيع االستثمار السياحي في تركياويتضح      

 :القوى العاملة المؤهلة والمتسمة بالتنافسية -3-0
 ؛مليون نسمة من الشباب املتخصصني الذين يتمتعون بدرجة عالية من التعليم واحلماس 06.0ما يزيد عن  -
 إنتاجية عمال متزايدة؛ -
 ؛جامعة 580خرج سنويًا من أكثر من ألف طالب يت 152ما يقرب من  -
 .ألف طالب متخرج من املدارس الثانوية، نصفهم تقريًبا متخرج من املدارس املهنية والفنية 722أكثر من  -

  :مناخ استثمار متحرر وخاضع لإلصالحات -3-6
ثاين أكرب مناخ يتعرض لإلصالحات بني دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية من حيث القيود  -

 ؛5667 املفروضة على االستثمارات األجنبية املباشرة منذ عام
ا املتوسط لدى أيام إلنشاء شركة، يف حني يزيد هذ 1بيئة عمل مشجعة على األعمال مع متوسط  -

 ؛يوًما 55االقتصادي والتنمية عن  الدول األعضاء يف منظمة التعاون
 ظروف استثمار شديدة التنافسية؛ -
 ثقافة قوية يف قطاعي الصناعة واخلدمات؛ -
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 معاملة متساوية للمستثمرين كلهم؛ -
 ؛ 0252شركة برؤوس أموال أجنبية يف سنة  253067حوايل  -
 حتكيم دويل؛ -
 .يالتضمان تنفيذ التحو  -

 :البنية التحتية  -3-3
 بنية حتتية جديدة ذات تقنية عالية التطور يف املواصالت واالتصاالت عن بعد والطاقة؛ -
 مرافق نقل حبري متطورة وذات تكلفة منخفضة؛ -
 ميزة النقل بالسكك احلديدية لوسط وشرق أوروبا؛ -
 .طرق نقل ممهدة وآلية تسليم مباشر إىل معظم دول االحتاد األورويب -

 :الموقع المركزي  -3-4
جسر طبيعي يربط بني احملاور الشرقية الغربية والشمالية اجلنوبية، وبالتايل إنشاء منفذ يتميز بالكفاءة  -

 والفعالية من حيث التكلفة لألسواق الكربى؛
 مليار عميل يف أوروبا وأوراسيا والشرق األوسط ومشال أفريقيا؛5.1سهولة الوصول إىل  -
 .تريليون دوالر أمريكي من إمجايل الناتج احمللي 01أسواق متعددة مبا ميثل بوابة مرور إىل  -

 :محطة وممر لنقل الطاقة ألوروبا -3-0
 حمطة وممر مهم لنقل الطاقة يف أوروبا يربط بني الشرق والغرب؛ -
من احتياطيات الطاقة األولية املؤكدة يف العامل، بينما يقع أكرب % 72تقع بالقرب من أكثر من  -

تهلك للطاقة، وهو أوروبا، مالصًقا لرتكيا من جهة الغرب وهو ما جيعل من تركيا حلقة مهمة يف مس
 .سلسلة نقل الطاقة وميناء مهم للطاقة يف املنطقة

 :حوافز وضرائب منخفضة- 3-2
 ؛%02إىل % 00ختفيض ضريبة دخل الشركات من  -
ناطق الصناعية واملناطق احلرة اليت تتضمن إعفاًءا  حوافز ومزايا ضريبية يف مناطق التطوير التكنولوجي وامل -

كلًيا أو جزئًيا من ضريبة دخل الشركات يف شكل منحة على حصة صاحب العمل يف التأمينات 
 االجتماعية، عالوة على ختصيص األراضي؛

 قانون لدعم االبتكار والبحث والتطوير؛ -
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 .رات الكبرية واالستثمارات اإلقليميةحوافز لالستثمارات اإلسرتاتيجية، وذلك بالنسبة لالستثما -
 :0992االتحاد الجمركي مع االتحاد األوروبي منذ عام  -3-7

 دولة؛  02مع  (FTA) ، واتفاقيات التجارة احلرة5661تأسيس االحتاد اجلمركي مع االحتاد األورويب منذ عام  -
 مزيد من اتفاقيات جتارة حرة يف طريقها لإلبرام؛ -
 .ام لعضوية االحتاد األورويبإجراء مفاوضات االنضم -

  :سوق محلي ضخم -3-8
 ؛ 0220مليون يف عام  2.5، باملقارنة مع 0252يف خدمة اإلنرتنت السريع يف عام  مليون مشرتك 39.9 -
 ؛0220مليون مشرتك يف عام  00، باملقارنة مع 0252مليون مشرتك يف اتصاالت اهلواتف احملمولة يف عام  71.9 -
 ؛0220مليون مستخدم يف عام  51، باملقارنة مع 0252طاقات االئتمان يف عام مليون مستخدم لب 17 -
 ؛0220مليون يف عام  00 ، باملقارنة مع0252مليون مسافر على خطوط الطريان يف عام  166.5 -
 .0220مليون سائح يف عام  50، باملقارنة مع 0252مليون سائح دويل يف عام  01.6توافد  -

 :والمخطوطات العربية واإلسالمية المكتبات العثمانية -3-9
اليت أنشئت يف العهد العثماين وبقيت مفتوحة إىل يومنا هذا، لتقدم للباحثني املكتبات بكثري من تركيا تزخر       

وقد أنشئت أول مكتبة مع املدارس  ملعلومات واملصادر الالزمة يف مواصلة عطائهم لألجيال القادمة،والكتاب ا
وتعترب املكتبة اليت أنشئت ضمن مدرسة دار احلديث يف أدرنة من أوائل  الدينية يف كل من مدينيت بورصة وبولو

والد السلطان )وتشري وقفية مدرسة دار احلديث اليت أنشأها السلطان مراد الثاين .  العهد العثماينيفاملكتبات 
 .إىل وجود واحد وسبعني جملدا من املخطوطات النادرة( حممد الفاتح

املكتبات وغريها، ومن أهم هذه العربية وهناك مكتبات أخرى يف اسطنبول حتوي الكثري من املخطوطات      
مكتبة كوبريلي ويبلغ عدد املخطوطات يف هذه املكتبة ألفني وسبعمائة ومخسة وسبعني، وكذلك مكتبة عاطف 

وعشرين، ومكتبة راغب باشا ويبلغ عدد الكتب أفندي ويبلغ عدد املخطوطات فيها ثالثة آالف ومائتني ومثانية 
املخطوطة فيها ألفا ومائتني ومخسة وسبعني جملدا، ومكتبة نور عثمانية ويبلغ عدد تخطوطاهتا مخسة آالف واثنتني 

    20.ومخسني تخطوطة، ومكتبة احلاج سليم آغا وعدد تخطوطاهتا ألفني وتسعمائة واثنتني ومخسني تخطوطة
 :ثارالمتاحف واآل -3-05

اآلثار اإلغريقية والرومانية القدمية، واإلسالمية اليت متيز هبا املعمار الرتكي، و  تعترب تركيا أرض الطبيعة والرتاث      
فرتكيا مركز للمساجد العظيمة، اجلسور واملتاحف النادرة، باإلضافة إيل التماثيل والقصور اليت تعود إىل العصور 

 .األحالم حيث اآلثار حبّد ذاهتا تنحي جلمال احلضارة املخضرمةالقدمية، إهنا بإختصار تركيا 

http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
http://www.almosafr.com/forum/t779.html
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 واقع السياحة المحلية بالجزائر : ثالثا
سنتطرق يف هذا احملور إىل مقومات السياحة يف اجلزائر، أنواع السياحة يف اجلزائر، واقع مؤشرات السياحة    

 :اجلزائرية ومكانتها من السياحة الدولية كاآليت
 :حة في الجزائرمقومات السيا -0

 21 :متتاز اجلزائر جبملة مقومات جيدة مسحت هلا باستقطاب مواطنيها، تعكسها النقاط التالية   
 :تتمتع اجلزائر ببيئة متنوعة تتمثل أهم مظاهرها فيما يلي: المقومات الطبيعية -0-0

  كلم، مما ينعكس على جناح السياحة الشاطئية يف5100.28طول الشريط الساحلي والذي يبلغ 
 .املقام األول واليت تعد من أهم األنواع اليت تستقطب السياح اجلزائريني

 جبال شيليا باألوراس : تنوع التضاريس مما يشكل عامل جذب للسياح خاصة املناطق اجلبلية، منها
 .مرت 0028مرت، قمة الال خدجية جببال جرجرة  0008بارتفاع قدره 

  (.ينبوع معدين 022ثر من أك)خزان من الينابيع املعدنية املعتربة 
  من اجلزائر واليت حتوي مقومات طبيعية عديدة مثل  %82املساحة الصحراوية الشاسعة إذ تشكل

الواحات، اهلضاب الصخرية، وأكثر ما مييز صحراء اجلزائر منطقة األهقار بتمنراست واليت تكتسي 
كنوز وشواهد وسلسلة جباهلا الشاهقة   أمهية كبرية يف الرتاث الطبيعي للبالد، نظرا ملا تتوفر عليه من

 .مرت 0658اليت متيزها قمة تاهات 
 تنوع املناخ من متوسطي على الشريط الساحلي، حار يف الصحراء، معتدل يف اهلضاب. 

 : للجزائر تاريخ غين يعكسه اإلرث الثقايف والشواهد األثرية، املتمثلة يف: المقومات الحضارية والتاريخية -0-6
 قبل امليالد 1222ذي يعترب من أهم املناطق العاملية ويعود تارخيه إىل موقع تاسيلي ال. 
 حي القصبة يف اجلزائر العاصمة واليت شيدها العثمانيون يف القرن السادس عشر. 
  وادي ميزاب غرداية الذي يعود تاريخ بنائه إىل القرن العاشر ميالدي، وما مييز هذا املوقع قيمته

قصور ذات تصاميم بطابع صحراوي، وهي عبارة عن قرى حمصنة ذات  اجلمالية إذ حييط به مخسة
 .هندسة بسيطة

  كلم من مدينة باتنة ويعود تاريخ بناء هذه   07موقع تيمقاد ويوجد هذا املوقع األثري على بعد
 .سنة ميالدية 5222املدينة إىل أكثر من 

 ة وعلى آثار إسالمية، وآثار للدولة قلعة بين محاد وتتوفر على آثار رومانية كاألسوار والقبور القدمي
 .احلمادية ودولة املوحدين

 موقع مجيلة بسطيف والذي كان يعرف قدميا باسم كويكول ذو األصل النوميدي ملدينة رومانية. 
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  2الرتكي منذ أكثر من " الرباي"مسجد كاتشاوة باجلزائر العاصمة الذي مت بناءه يف عهد الباي 
 .قرون مضت

 لذي يعترب أكرب مساجد العاصمة مت بناءه من طرف املرابطني يف هناية القرن احلادي اجلامع الكبري ا
 .عشر ميالدي

  م5810بقسنطينة سنة " املتحف الوطين سريتا"رصيد هام من املتاحف مثل. 
 تراث ثقايف شعيب يتمثل يف إرث العادات والتقاليد احمللية ومنتجات متنوعة للصناعة التقليدية. 

حسب  0252فندق لسنة  60077)وتتمثل يف تقدمي خدمة الفنادق واملطاعم : اديةالمقومات الم -0-3
الطرق السيارة، : والبنية التحتية، هذه األخرية اليت تدعمت بالكثري من املشاريع منها( إحصائيات الوزارة
 .اخل..امليرتو، الرتامواي،

 :أنواع السياحة في الجزائر -6
، حيث 0252وافد السياح األجانب واجلزائريني املقيمني باخلارج لسنة أهداف ت( 5)يوضح الشكل رقم       

، أَما السياح الوافدين ألجل األعمال فقد %18سائح بغرض الراحة واالستجمام أي بنسبة  071.767يوجد 
، بينما يشكل السياح الوافدين من أجل املهام نسبة ضعيفة %25سائح أي بنسبة  018.172بلغ عددهم 

 .سائح 6151أي % 5تقدر بـ
 6505أنواع السياحة في الجزائر لسنة (: 0)الشكل رقم 

 
، مداخلة مقدمة ضمن السياحة في الجزائر بين اإلستراتيجية والواقعأمقران مصطفى، شرواطي خري الدين، : المصدر

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم "السياحة رهان التنمية املستدامة، دراسة جتارب بعض الدول"فعاليات املؤمتر العلمي الدويل حول 
 .55، ص0250أفريل  02/01التسيري، جامعة البليدة، يومي 
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من خالل الشكل السابق، نالحظ أن السياحة يف اجلزائر تنقسم إىل ثالثة أنواع، أين جند السياحة من أجل       
ياحة من أجل األعمال يف املركز الثاين، الراحة واالستجمام اليت تشَكل االهتمام األول بالنسبة للسياح، تليها الس

 .لتحتل السياحة من أجل املهام أقل نسبة
 :واقع مؤشرات السياحة الجزائرية ومكانتها من السياحة الدولية -3

تشري الكثري من الدراسات والتقارير عن واقع السياحة اجلزائرية، أهنا مازالت بعيدة عن القطاعات السياحية     
 :ألخرى، ويظهر ذلك من خالل مسامهة هذا القطاع يف جمموعة من املؤشرات نذكر منهامقارنة مع الدول ا

تشري التقارير أن حصة اجلزائر من السياحة الدولية ال تزال تقدر بـ  :مؤشر تطور عدد السياح بالجزائر -3-0
 املقيمني يف اخلارج من السياح عبارة عن زيارة اجلزائريني% 62من التدفقات السياحية، مع العلم أن نسبة % 0

 :لوطنهم، وميكن توضيح ذلك من خالل اجلدول التايل
 

 (6500-0990)تطور عدد السياح في الجزائر للفترة (: 0)الجدول رقم 
Source : Elaboré à partir des données tirées du site www.mta.gov.dz. 

 المجموع الجزائريين المقيمين بالخارج عدد السياح األجانب السنة
0990 67.128 105.608 209.072 
0992 60.128 155.277 250.060 
0997 62.800 106.602 234.706 
0998 527.050 175.001 278.448 
0999 572.155 127.171 786.682 
6555 571.108 162.221 820.994 
6550 571.108 721.587 885.700 
6556 561.006 701.651 936.044 
6553 015.521 815.070 988.525 
6554 022.652 811.517 0.006.008 
6550 018.110 805.208 0.655.555 
6552 202.222 282.222 0.455.555 
6557 172.586 5.516.820 0.745.555 
6558 117.222 5.051.222 0.776.555 
6559 111.852 5.011.161 0.900.052 
6505 112.687 5.251.126 6.575.492 
6500 625.120 5.260.021 6.394.887 

    

http://www.mta.gov.dz/
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ميكن إبراز هذا املؤشر من خالل : مؤشر نصيب السياحة الجزائرية من إيرادات السياحة الدولية -3-6
 :اجلدول التايل

 (مليار دوالر)تطور حجم اإليرادات السياحية في الجزائر  (: 6)الجدول رقم 
 6553 6556 6550 6555 0999 0998 0997 0992 0990 السنة

 2.550 2.505 2.5 2.261 2.28 2.272 2.208 2.221 2.20 تطور حجم اإليرادات

Source: www.mta.gov.dz 

ئر من السياحة على الرغم منن أهنا تتزايد تقريبا من سنة إىل أخرى من خالل اجلدول، نالحظ أن إيرادات اجلزا    
، إال أهنا تظل ضئيلة مقارنة مع ما تتوَفر عليه اجلزائر من إمكانيات سياحية (0226-5661)خالل الفرتة 

 .هائلة
يوضح اجلدول التايل مسامهة : مؤشر مساهمة السياحة الجزائرية في الناتج المحلي اإلجمالي -3-3
 . سياحة اجلزائرية يف الناتج احمللي اإلمجايلال

 6559-0990مساهمة السياحة الجزائرية في الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة (: 3)الجدول رقم 
 )%(PIBمساهمة السياحة الجزائرية في  السنة

0990 2.58 
0993 2.51 
0990 2.28 
0997 2.21 
0999 5 
6555 5.2 
6550 5.1 
6556 5.1 
6553 5.7 
6554 5.8 
6550 5.7 
6552 5.20 
6557 5.7 
6558 0.21 
6559 0.0 

 

Source: Statistiques du Ministère du Tourisme. 

 6559 6558 6557 6552 6550 6554 السنة

 2.00 2.0 2.00 2.00 2.58 2.58 تطور حجم اإليرادات
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من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن مسامهة قطاع السياحة يف الناتج احمللي اإلمجايل باجلزائر ضئيلة جدا، 
كأقصى نسبة، وهذا ما يربز عدم االستغالل األمثل   %0.0وصلت إىل  0226-5665حيث خالل الفرتة 

 .للقطاع السياحي مقارنة بالقدرات والفرص املتوفرة
يبني اجلدول التايل تطور حصة السياحة : مؤشر مساهمة السياحة الجزائرية في ميزان المدفوعات -0-0

 (: 0226-5666)اجلزائرية يف ميزان املدفوعات للفرتة 
 

 (مليون دوالر)  6559-0999المدفوعات في القطاع السياحي خالل الفترة  ميزان(: 4)الجدول رقم 
 6559 6558 6557 6552 6550 6554 6553 6556 6550 6555 0999 السنوات

اإليرادات 
 السياحية

82 520 522 555 550 578.1 582.0 051.0 058.6 022 026 

النفقات 
 السياجية

012 560 562 028 011 022.6 072 082.7 071.7 062 262 

 000- 94- 000.8- 020.4-- 080.7 026.4- 043- 037- 94- 90- 075- الرصيد

Source: élaboré a partir des données de la Banque d’Algérie: www.bank-of-

algerie.dz. 

فقه نالحظ من خالل اجلدول السابق، أن ما ينفقه اجلزائريني خارج الوطن يف جمال السياحة أكرب مما ين
مليون دوالر، بينما أنفق األجانب يف  012أنفق اجلزائريون يف اخلارج  5666األجانب يف اجلزائر، ففي سنة 

مليون دوالر، واستمر ذلك على طول الفرتة  572مليون دوالر فقط، وهذا ما شَكل عجز بـ  82اجلزائر حوايل 
 . ، األمر الذي جيعل امليزان السياحي دائما سالبا5666-0226

يعترب قطاع السياحة من بني القطاعات اليت من شأهنا : مؤشر مساهمة السياحة الجزائرية في التشغيل -3-0
 (:0255-0222)توفري مناصب شغل، واجلدول التايل يوضح ذلك للفرتة 

 (ألف عامل)عدد العمال في القطاع السياحي الجزائري (: 0)الجدول رقم 
 6500 6558 6557 6552 6550 6554 6553 6550 6555 السنة

 022 002 022.2 560.6 570 511 520 61 80 عدد العمال

Source: Elaboré a partir des données du Ministère du Tourisme. 

من خالل اجلدول السابق، نالحظ أن القطاع السياحي يلعب دورا هاما يف توفري مناصب عمل، وهذا من      
ألف عامل  022ارتفع العدد ليصبح  0222ألف عامل مسَجل يف سنة  80شأنه القضاء على البطالة، فمن 

 .0255يف سنة
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 الفوائد المستنقاة من تجربة تركيا في صناعة السياحة المحلية بالجزائر: رابعا
من خالل عرضنا للتجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية، استخلصنا جمموعة من الفوائد، وهذه الفوائد        
أن تكون مرشًدا للجزائر باجتاه تصويب أوضاعها يف القطاع السياحي، حيث أن األخذ هبا أو ببعضها من ميكن 

 :شأنه أن حيقق الكثري للجزائر، وهي كالتايل
التبادل السياحي وتنمية االستثمارات وتبادل اخلربات بني اجلانبني اجلزائري والرتكي، مع االستفادة من ضرورة  -

 .يف تعظيم مردود املنتج السياحي واالهتمام هبذه الصناعةالتجربة الرتكية 
العمل على تقدمي كافة التسهيالت للمستثمرين ورجال األعمال من داخل اجلزائر وخارجها، إضافة إىل سنها  -

 .التشريعات اجلاذبة لرؤوس األموال ولالستثمارات اخلارجية يف قطاع السياحة
وضع نظام لتشجيع االستثمار السياحي : ة والفنادق، ويتم ذلك عن طريقتشجيع االستثمار يف صناعة السياح -

كما جيب تنويع احلوافز لتشجيع االستثمار السياحي والفندقي كاإلعفاءات و . يف تختلف الواليات واملناطق اجلزائرية
عدات اليت من الضرائب خصوصا يف بداية افتتاح املشاريع، وتسهيل إجراءات اجلمارك بالنسبة لألجهزة وامل

 .حتتاجها، وتقدمي القروض الطويلة األجل بالنسبة لشركات االستثمار السياحية والفندقية احمللية
لمسؤولني ومدراء مراكز استطالعات الرأي والدراسات واألحباث والقيادات اإلدارية يف تختلف لتنظيم زيارات  -

من خالل الزيارات امليدانية للجهات ذات العالقة، القطاعات، لالطالع على التجربة الرتكية يف جمال السياحة، 
 .واللقاءات املختلفة لكبار األكادمييني والباحثني

 .إنشاء املراكز السياحية من أجل التزجلضرورة العمل على تطوير السياحة الشتوية يف اجلزائر، وذلك من خالل  -
ات، االجتماعات وورش العمل على اخلدمات املعارض، املؤمتر : عتماد خدمات سياحة األعمال واليت تشملا - 

 .السياحية جلذب الزوار واحلضور
مؤسسة رعاية صحية معتمدة من قبل اللجنة الدولية املشرتكة جلودة اخلدمة الصحية العتبار تركيا من إنشاء  -

 . الدول اليت توفر الرعاية الصحية ذات املستوى العاملي ملواطنيها وللسياح
ربات الرتكية يف جمال تطوير املتاحف ودور املخطوطات والتعاون مع املعاهد السياحية الرتكية االستفادة من اخل -

 .لتدريب إطارات الوزارة من خالل إقامة دورات متخصصة يف جمايل السياحة واآلثار
سالمي العريق االستفادة من اخلربات الرتكية يف صيانة وترميم وحفظ اآلثار والرتاث السيما يف تطوير الرتاث اإل -

 .الذي متتلكه اجلزائر
 .تنظيم رحالت يومية إىل املناطق السياحية املتوفرة يف اجلزائر -
 .تأجري سيارات وحافالت مع سائق يتقن تختلف اللغات من أجل ضمان التواصل مع السياح األجانب -
 .ميدةالعمل على توفري طاقم من املرشدين السياحيني يتمتعون باخلربة واألخالق احل -
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 :النتائج والمقترحات
 :التالية النتائجمن خالل دراستنا إلمكانية االستفادة من التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية، مت التوصل إىل    

 لكل تستجيب هائلة سياحية وقدرات إمكانيات تعترب تركيا كنقطة تالحم بني آسيا وأوروبا ومتلك -
 الدولية؛ لسياحيةا السوق يف احلاصلة التغريات

سياحة الصيد، السياحة ، (العالجية)السياحة املعدنية : حتتوي تركيا على عدة أنواع من السياحة منها -
الشتوية، السياحة العقائدية، سياحة املؤمترات، سياحة الغولف، سياحة الشباب، سياحة اليخوت، 

اجلبال، التجديف، سياحة الغوص السياحة النباتية، سياحة املغارات، سياحة السهول، رياضة تسلق 
 حتت املاء، سياحة مشاهدة الطيور، سياحة الرياضة اهلوائية؛

 االستثمار حصص رفع تشجيعية من شأهنا وامتيازات سياسات وطبقت التدابري من جمموعة تركيا أخذت -
 طلباتملت تستجيب مرنة سياحية حتتية قاعدة اجناز السياحية، املنشات من العديد كإنشاء السياحي
 أمامية عالقة له قطاعا منه جعلت القطاع هلذا الديناميكية اهليكلة وأن باستمرار، خاصة املتغرية املستهلك

 االقتصادية؛ القطاعات باقي مع وخلفية
مت استخالص جمموعة من الفوائد من خالل استعراض التجربة الرتكية يف صناعة السياحة احمللية، وهذه  -

رشًدا للجزائر باجتاه تصويب أوضاعها يف القطاع السياحي، حيث أن األخذ هبا الفوائد ميكن أن تكون م
 .أو ببعضها من شأنه أن حيقق الكثري للجزائر

 :التالية المقترحاتبناءا على النتائج السابقة، ميكن تقدمي        
ملعيشي للمناطق ضرورة استخدام السياحة كمحرك حيقق التنمية اإلقليمية املتوازنة والنهوض باملستوى ا -

 األقل منواً اليت متتلك املصادر واملوارد السياحية؛
تنمية الصناعات الصغرية واحلرفية ذات الطابع الرتاثي وتلك املرتبطة بشكل أساسي بدعم الصناعة  -

السياحية، وحتديد املواقع املخصصة والصاحلة لالستثمار السياحي والعمل على تشجيع االستثمار 
 يف هذا القطاع باألخص؛ األجنيب املباشر

 توسيع برامج التنمية السياحية احلالية وأهدافها والعمل على تطبيقها احلسن؛ -
تبسيط اإلجراءات اجلمركية للبضائع اليت حيتاجها السياح أو البضائع اليت حتتاجها صناعة التنمية  -

عار اإلقامة يف الفنادق وهذا بدوره خيفض من أس. اخل... السياحية مثل األجهزة يف الفنادق واألثاث،
وكذلك تبسيط وختفيض اإلجراءات اجلمركية على حاجات السياح اليت . واملنشآت السياحية األخرى

جيلبوهنا معهم لغرض االستعمال وليس البيع مثل أجهزة كامريات الفيديو أو التلفون النقال أو بعض 
 أجهزة التصوير؛
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ساهم يف زيادة النمو االقتصادي، وتنويع مصادر الدخل وتوفري ضرورة االهتمام بالسياحة الرتفيهية ألهنا ت -
الفرص الوظيفية للمواطنني، إضافة إىل أهنا حَتقق تنوعا اقتصاديا وإثراًء اجتماعيًا وتوِجد فرصًا للعمِل، 

ده وحتافُظ على البيئة واألصالِة الثقافية، جبانب أهنا تلعب دورا مهما ومتناميا يف اجملتمع العريب واقتصا
 ؛.الوطين

مراجعة األسعار املطبقة للخدمات السياحة ومن أمهها األسعار املطبقة يف الفنادق وأسعار النقل خاصة  -
 فيما يتعلق بالنقل اجلوي والبحري؛

 ضرورة العمل على تأمني حجوزات الشقق والفنادق املفروشة؛ -
نية يف التعامل مع السائح، والرتكيز تكثيف التواجد األمين باملناطق السياحية، مع تقليل اإلجراءات األم -

 يف خطط التسويق السياحي على عنصر التحسن األمين املسجل؛
 تعزيز الرتابط بني قطاع السياحة من جهة، وبقية القطاعات االقتصادية من جهة أخرى؛ -
زائرية تكثيف العمل الستقطاب السائح اجلزائري والعريب والتوجه حنو السوق العربية وتفعيل السياحة اجل -

 .واإلسالمية البينية
 

 :المراجع والهوامش
                                                           

 (  50/21/0251:بتاريخ:)متوفر على املوقع االلكرتوين ،6506في الناتج المحلي العالمي عام مساهمة السياحة  1
http://www.menara.ma/ar/%D8B3%D9%86%D8%A9-2012.html 

 .00، ص0252دار الوراق للنشر، األردن، الطبعة األوىل،  السياحة البيئية وأسس استدامتها، ،إبراهيمبظاظو  2
، 0226، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، اربد، األردن، تنمية الوعي السياحي لطلبة المدارس في إقليم الشمالحممد، أبو العسل،  3

 .11ص 
 .55، ص 0226، دار اإلثراء للنشر والتوزيع، األردن، السياحة في األردنأسعد الراوي أبو رمان،   4
، ورقة حبثية مقدمة إىل معرض ومؤمتر السياحة الرتاثية، تنشيط السياحة المحلية في إطار واقع المنتج التراثي األردنيبو رمان، أسعد الراوي أ  5

 .28، ص 0252ماي،  01-00جامعة الشرق األوسط، األردن، 
 .000، ص0226بعة األوىل، ، الوراق للنشر والتوزيع، األردن، الطالجغرافيا والمعالم السياحيةإبراهيم خليل بظاظو،  -6

7 Aksu, A. Akin & Koksal, C. Deniz , Perceptions and Attitudes of Tourism Students in 

Turkey, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17, No. 5, 

PP.436-447. 
أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة احلاج خلضر،  للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب، األداء واألثر االقتصادي واالجتماعيصليحة عشي،   8

 .10، ص 0255-0252باتنة، 
 .56، ص0228، الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، أساسيات التمويل واالستثمار في صناعة السياحةموفق عدنان، عبد اجلبار احلمريي،   9

 .56، ص0228، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة األوىل، االستثمار والتسويق السياحي، رعد جميد العاين  10
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( 50/27/0252:بتاريخ:)، متوفر على املوقع االلكرتوينمناخ وحوافز االستثمار السياحي في الدول العربية  11

www.patdf.com/6.html 
 .556، صمرجع سابقرعد جميد العاين،   12
 .502فس املرجع، ص ن 13

 (02/22/0251:بتاريخ)، متوفر على املوقع االلكرتوين أنواع السياحة في تركيا  14
http://www.fatihtur.com.tr/ar/turkey-tourism/tourism-types-turkey.html 

 (  50/20/0251:بتاريخ:)متوفر على املوقع االلكرتوين معلومات حول تركيا،  15
http://www.muradeducation.com/#!studyinturkey/ch6q 

 (  50/20/0251:بتاريخ:)متوفر على املوقع االلكرتوين عوامل داخلية وخارجية وراء صعود السياحة التركية،  16
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2014/8/17/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%

D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9 
 (02/22/0251:بتاريخ)متوفر على املوقع االلكرتوين  تثمار السياحي في تركيا،االس 17

http://www.turkeytrabzon.com/investment%20in%20turkey.html 
 (02/22/0251:بتاريخ)، متوفر على املوقع االلكرتوين في تركيا وزارة االقتصاد  18

http://turkpress.co/node/5416 
 (02/22/0251:بتاريخ)متوفر على املوقع االلكرتوين  ا،في تركي االستثمار 19

http://www.invest.gov.tr/ar-SA/investmentguide/Pages/10Reasons.aspx 
 (06/21/0251:بتاريخ)متوفر على املوقع االلكرتوين  المكتبات العثمانية والمخطوطات العربية واإلسالمية في تركيا،  20

http://www.almosafr.com/forum/t779.html 
الملتقى الوطني األول حول السياحة في الجزائر الواقع بوفليج نبيل، تقرورت حممد، دراسة مقارنة لواقع قطاع السياحة يف دول مشال إفريقيا،   21
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